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ABSTRACT
Introduction: The main issue of this study is the supposition of reducing the sense of
connection between inhabitants and their living environment. In fact, if the speed and
amount of urban changes in various dimensions: physical, functional, social, etc. are
considered, the incompatibility of these changes with human perceptual processes
confirms the initial idea. Urban change causes many challenges due to various desired
or unintended consequences. Researches indicate that the impact of these
consequences has often been studied and planned in quantitative terms, but their
impact on human social processes and interactions with the urban environment,
especially place attachment has been less investigated and studied. With this view of
urban changes, perhaps a clearer answer can be found for the main research question:
What is the relationship between urban changes and place attachment?
In order to provide an appropriate answering to the main question, answer the
following questions is essential:What are the types of urban changes? And how is their
relationship? What is the relationship between urban changes and urban
transformation? What are the effective factors on how a person perceives urban
changes? What are the factors affecting place attachment? According to the contents
stated, the present study aims to examine and introduce each of the components of
transformation, urban changes, and place attachment, as well as their impact and
relationship with each other.
Methodology: In this study, a descriptive approach based on documentary studies is
employed to investigate experts' opinions in relation to urban change and place
attachment. In the analysis of findings, the qualitative content analysis method and the
meta-synthesis method are used. The meta-synthesis method aims to combine
interpretations of selected study data in order to discover new concepts and
metaphors. Meta-synthesis is one of the types of meta-study methods and a type of
qualitative study that examines the information and findings extracted from other
studies related to similar subjects and is related to the analysis of the study findings.
Results: In the present study, considerable insight is provided into the differences and
the position of each of the concepts of transformation, transition, and urban changes,
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and also into different kinds of the process of urban change and their relations, the
factors affecting the perception of changes in the urban environment, the concept of
place attachment and factors that influence and are influenced by it. In the end, a
model and framework are provided for understanding the impact of these concepts.
According to the investigations, the factors affecting the perception of urban changes,
transition, and transformation can also be considered as factors that affect place
attachment. Also, the consequences of urban changes can be classified into two
groups: the first group reduces the quality of the living environment and leads to the
formation of adverse effects on the emotional connection of people with the living
environment, especially the reduction of place attachment, and the second group
improves the quality of the living environment and cause favorable effects on the
emotional connection of people with the living environment, especially the formation
and strengthening of place attachment.
Discussion: The relationship between urban change and place attachment is direct
and two-way. Due to the dynamic nature of urban change, the factors affecting place
attachment are defined in proportion to time and place. So it can be said that place
attachment is a dynamic concept and defined in a specific time and place range. In
addition to the mentioned issue, urban changes can be a favorable, attractive, familiar
process, promoting place attachment, or a destructive and unfamiliar process, leading
to challenges for place attachment. In both cases, individuals and residents respond to
changes. Their answer makes them stay and feel close to the place or move and
migrate to another place.
Conclusion: Urban transformations and changes have an influence on the relationship
between people and place, particularly on place attachment. Furthermore, the
changing quality, amount, and speed relate to the residents’ place attachment in a
special and significant way. Also, what has not considered in the theory of place
attachment is the context. Place attachment is not a linear process, it does not happen
in a vacuum, and it does not depend only on the individual mental processes. It occurs
in the real world, and environmental conditions and factors, or in other words, the
context of changes play an important and fundamental role in its formation. The role
of urban changes in the issue of place attachment can be examined from the
perspective of how changes are perceived. The factors that are effective as external
factors on the perception of changes include the speed and duration of changes, the
extent of change, the type of change, its environment and scale, and finally the drivers
of change (such as power, political leadership, participation, urban laws, and plans
and...). Also, other factors that can be mentioned as internal or individual factors are
the length of residence, type of human interactions, level of understanding and
awareness, experience, age, economic status, social status, person's position, and the
speed of people's perception.
Highlights:
•
The relationship between urban change and place attachment is direct and two-way.
Due to the dynamic nature of urban changes, the factors affecting place attachment are
defined according to time and place. So, it can be said that place attachment is a
dynamic concept and defined in a specific time and place range.
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بیان مسئله :مسئلهی اصلی پژوهش ،تصور کاهش احساس پیوند میان شهروندان و محیط زندگی آنها است .در واقع اگر
به شهر ،سرعت و میزان تغییرات شهری در ابعاد گوناگون کالبدی ،عملکردی ،اجتماعی و...دقت شود ،عدم تطابق این تغییرات
با فرآیندهای ادراکی انسانها ،تصور اولیه را تایید میکند .تغییرات محیط شهری بهواسطهی پیامدهای خواسته و یا ناخواسته
گوناگون ،باعث ایجاد چالشهای بسیار میشوند .بررسیها حاکی از آن است که تاثیر پیامدهای مذکور غالبا از جنبههای
کمّی مورد مطالعه و برنامه ریزی قرار گرفته است .اما به تاثیر این پیامدها بر فرآیندهای اجتماعی و تعاملی انسانها با
محیط شهری بهخصوص دلبستگی مکانی ،کمتر پرداخته شده است.
هدف :بازیابی و معرفی نقش اجزای شکلدهندهی دگرگونی ،تغییرات شهری و دلبستگی مکانی و همچنین تاثیر و رابطه
آنها بر یکدیگر را میتوان بهعنوان هدف اصلی پژوهش تعریف نمود.
روش :برای پیشبرد پژوهش ،به روش توصیفی و بر پایه مطالعات اسنادی ،به بررسی آراء و نظرات صاحبنظران در
ارتباط با تغییرات شهری و دلبستگی مکانی پرداخته میشود .در تحلیل یافتهها از روش تحلیل محتوای کیفی و نیز روش
فراترکیب استفاده میگردد .منظور از روش فراترکیب ،ترکیب تفسیرهای دادههای مطالعات منتخب بهمنظور کشف مفاهیم
و استعارههای جدید است.
یافتهها :پی بردن به تفاوتها و جایگاه هر یک از مفاهیم دگرگونی ،انتقال و تغییرات شهری ،به انواع فرآیند تغییرات
شهری و روابط آنها با یک دیگر ،به عوامل موثر بر ادراک فرد از تغییرات محیط شهری ،به مفهوم دلبستگی مکانی و
عوامل موثر و اثرپذیر از آن و در نهایت ارائه مدل و چارچوبی برای پی بردن به چگونگی تاثیر مفاهیم مذکور ،از یافتههای
پژوهش میباشد.
نتیجهگیری :دگرگونی و تغییرات شهری بر رابطه افراد با مکان به خصوص بر دلبستگی مکانی تاثیرگذار است و
همچنین کیفیت ،میزان و سرعت تغییرات با دلبستگی مکانی ساکنان شهر ،ارتباطی خاص و معنادار دارد.

کلید واژهها :دگرگونی ،انتقال،
تغییرات شهری ،دلبستگی مکانی ،شهر

نکات برجسته:
•

رابطهی میان تغییرات شهری و دلبستگی مکانی ،مستقیم و دو سویه است .با توجه به ماهیت پویای تغییرات شهری ،عوامل موثر
بر دلبستگی مکانی متناسب با زمان و مکان تعریف میشوند .پس میتوان بیان نمود دلبستگی مکانی مفهومی پویا و منحصر به
زمان و مکان است.
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بیان مسئله
در دهههای اخیر ،فضاهای مختلف شهر با سرعت بیشتری نسبت به گذشته در حال تغییر و دگرگونی هستند .تغییرات به وجود
آمده میتوانند بهصورت آشکار و یا نهان در طول زمان خود را بروز دهند .تغییرات نهان معموالً نشئتگرفته از تغییرات آشکار و
نمایان محیط شهری و یا پیامدهای مثبت و یا منفی آنها هستند .جنس بیشتر پیامدها ،اجتماعی است که بر روابط مختلف افراد با
مکان ،بهخصوص ایجاد ،افزایش و کاهش دلبستگی مکانی تأثیر بسزایی دارد (اسلمپ و همکاران2012 ،؛ دیواین رایت2014 ،؛
فونورث ،گرت-رگامی ،موزر و اشتافاخر.)12016 ،
تغییر محیط شهری ،جزء اصلیِ تجربه شهر و فرآیندی پویا است که درصدد ایجاد راهحلی برای برطرف نمودن مشکالت در ابعاد
مختلف مکانی و انسانی است .بهرغم اینکه تغییرات میتوانند در حل مشکالت شهری و انسانی مؤثر باشند ،اما چنانچه متناسب با
شرایط ادراکی و مکانی افراد نباشد ،ممکن است پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشند .سرعت ،اندازه و طول زمان تغییرات بر
نحوه ادراک افراد از مکان تأثیرگذار است .به نظر میرسد موارد مطرحشده درصورتیکه رابطهای مناسب باهم داشته باشند ،منجر به
ارزیابی مطلوب از تغییرات میشوند و بر دلبستگی مکانی افراد تأثیرگذارند .در مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجامشده ،بررسی
انواع تغییرات در شهر یا محله و نحوه اثرگذاری عوامل بیانشده بر دلبستگی مکانی موردتوجه قرار نگرفتهاند .با این نگاه به
تغییرات شهری ،شاید بتوان برای سؤال اصلی پژوهش پاسخ واضحتری پیدا کرد :رابطه تغییرات شهری با دلبستگی مکانی چگونه
است؟ بهمنظور ارائه پاسخ مناسب به سؤال اصلی ،پاسخ به پرسشهای زیر ضروری است :انواع تغییرات شهری چیستاند؟ روابط
آنها چگونه است؟ رابطه بین تغییرات شهری و دگرگونی شهری چگونه است؟ عوامل مؤثر بر نحوه ادراک فرد از تغییرات شهری
کدماند؟ عوامل مؤثر بر دلبستگی مکانی کدماند؟ برای پاسخ به پرسشهای مذکور (پی بردن به انواع تغییرات ،نحوه تأثیرگذاری
تغییرات بر دلبستگی مکانی و همچنین نحوه ادراک آن) ،در پژوهش حاضر از رویکرد توصیفی و تحلیلی استفادهشده است.
بهمنظور تطبیق تغییرات با شرایط ادراکی و مکانی افراد و در نتیجه بهبود روابط میان انسان -انسان و انسان -مکان ،پی بردن به
لزوم تغییرات مختلف در شهر و فرآیندهای گوناگون دگرگونی امری ضروری است .شهرها بهصورت مداوم ،بر اساس نیازها و
تقاضاهای مختلف ،در راستای بهبود و برقراری وضعیت مطلوب برای انسان و با هدف ایجاد یک محتوا و معنای جدید ،دستخوش
دگرگونی ها ،تغییرات و در نهایت انتقال به مرحله و یا ساختاری دیگر میشوند .اما آنچه در مفاهیم تغییر ،دگرگونی و انتقال
مشخص نیست ،مفهومشناسی ،واژهشناسی و جایگاه و رابطه میان آنها ،انواع ،ابعاد و اهداف هر یک از آنها در زندگی شهری
است  .لذا در پژوهش حاضر سعی بر این است که با پی بردن به روابط میان مفاهیم مطرحشده ،بتوان روند و فرآیند مشخصتری را
در انجام تغییرات مختلف ،بهمنظور تأثیرگذاری بیشتر بر روابط انسانها بهخصوص دلبستگی مکانی ،ارائه نمود.

مبانی نظری
فرآیندهای مختلف دگرگونی و تغییر ،در شهر ضروری ،و بخشی از روند شکلگیری آن هستند .مفهوم دگرگونی در طول زمان و
از جنبههای گوناگون با مفاهیمی چون انتقال و تغییر همپوشانی داشته است؛ بااینحال تعریف مشخصی از اصطالحات مذکور در
دست نیست .با مرور اولیه پژوهشهای مربوط به مفاهیم ذکرشده ،مشخص میشود که نهتنها تعریف و واژهشناسی روشنی از این
مفاهیم صورت نگرفته و جایگاه آنها در موضوعات مربوط به شهر مشخص نشده ،بلکه در بیشتر پژوهشهای انجامشده ،مفاهیم
اشارهشده ،سهواً بهجای یکدیگر مورداستفاده قرارگرفتهاند .بر این اساس ،بهمنظور مشخص نمودن جایگاه هر یک از مفاهیم
مطرحشده و نحوه ارتباط آنها باهم و نیز با مفهوم دلبستگی مکانی و همچنین بهمنظور پی بردن به عوامل و پیامدهای منتج از
فرآیندهای انتقال ،دگرگونی و تغییرات شهری که بر دلبستگی مکانی مؤثر هستند ،به بررسی متون نظری پرداخته میشود.
دگرگونی 2نشاندهنده تغییراتی در طول زمان و نتیجه درک از نیاز به ایجاد شرایط مطلوب برای زیستن ،رشد و توسعه است
(تورنز .)32002 ،دگرگونی ازنظر لغوی میتواند مترادف و معادل واژههایی چون تحول و تغییر باشد (یانگ .)42010 ،مفهوم
دگرگونی در طول زمان ،تکاملیافته و با معانی مختلفی تعریفشده که این امر منجر به عدم تعریف مشخص برای دگرگونی شده
Slemp et al., 2012; Devine-Wright, 2014; Von Wirth, Grêt-Regamey, Moser & Stauffacher, 2016
Transformation
Thorns, 2002
Yang, 2010
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است (کاالنتونیو و دیکسون .)12009 ،با گذشت سالها و در زمینههای مختلف مطالعاتی ،این اصطالح با چندین مفهوم از جمله
انتقال و تغییر همپوشانی داشته است (پارک و همکاران2012 ،؛ راتمنز و همکاران2001 ،؛ گاندرسون و هالینگ22002 ،؛ یانگ،
 .)2010اصطالح انتقال بهویژه در بسیاری از موارد بهجای مفهوم دگرگونی استفادهشده است (یانگ .)2010 ،دگرگونی یک فرآیند
گسسته است که اساساً (اما نه لزوماً غیرقابلبرگشت) منجر به تغییراتی در ابعاد فیزیکی ،اجتماعی یا اقتصادی یک سیستم از یک
شکل ،عملکرد یا موقعیت (حالت) به حالتی دیگر میشود و در نتیجه ظرفیت ارزشها را بهمنظور دستیابی به درک یا تغییرات واقعی
در محیط موجود یا آینده افزایش میدهد (پارک و همکاران2012 ،؛ مندیزابال ،هایدریش ،فلیو ،گارسیا بالنکو و مندیزابال.)32018 ،
دگرگونی یک فرآیند مداوم است که به تغییر جهت مسیرها مربوط میشود (گیلز و کمپ.)42007 ،
دگرگونی شهری ،پدیده جدیدی نیست .در طول تاریخ ،انسانها بر اساس نیازها و خواستههای خود ،مدام محیط خود را تغییر
دادهاند .اما دگرگونی یک منطقه شهری مسئلهای پیچیده در دنیای واقعی است و اغلب تعریف درستی از آن و اهداف آن در مناطق
شهری صورت نگرفته است (اشتافاخر و شولتز .)52013 ،مفهوم دگرگونی شهری در اوایل قرن نوزدهم ،زمانی که نیازهای
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی شهر ،تحت تأثیر عوامل فیزیکی ،شهر را تغییر داد ،شروع شد (اگرجوگلو .)62016 ،دگرگونی شهری
میتواند فرآیندهای اصالحی در روند فرسایش شهری را تولید کند (لیچفیلد )71992 ،و برای درک هر چه بهتر آن باید به جنبههای
خاصی از دگرگونی و تغییر از جمله زمان ،مقیاس و مکان توجه ویژه نمود (زوبه و سیل .)81986 ،دگرگونی شهری ،با تغییر شهری
و توسعه شهری ناشی از فرآیندهای شهری شدن در تاریخ برنامهریزی (رابرتس و اسکایس )92002 ،و با تغییرات بنیادین ناشی از
عدم وجود یک نظریه تشریحی واحد ،بیانشده است (هیلییر و هیلی .)102010 ،دگرگونی شهری روش حل مشکالت شهری بهطور
مداوم است که با رویکردی جامع و هماهنگ ،بر از بین بردن ضعفها و توجه به رشد شهری متمرکزشده است (دونیسون،
 .)111993رابرتس )2000( 12دگرگونی و تغییر شهری را به عنوان یک دیدگاه جامع و یکپارچه ،در حال تالش برای تضمین بهبود
مداوم شرایط اقتصادی ،فیزیکی ،اجتماعی و محیطی تعریف میکند .در نهایت دگرگونیِ شهری بهعنوان بخشی از ماهیت پویای
شهر صورت میگیرد (تورنز )2002 ،و میتواند از طریق سیاستگذاریهای مناسب در جهت مطلوب برنامهریزی شود (آلکیسر،
دولگراوغلو-یوکسل و پوالت-گوکمن .)132009 ،با توجه به مطالب بیانشده ،دگرگونی فرآیندی همیشگی ،مداوم ،بلندمدت و دارای
اثرات طوالنی و وسیع در تکامل شهرها است که میتواند نتایج و پیامدهایی بهصورت تغییرات مطلوب و نامطلوب به همراه داشته
باشد .بهعنوانمثال دگرگونی میتواند به وجود آورنده ساختار طبقاتی در مراکز کالنشهرها باشد و یا با تبدیل فضاهای خالی به
مکانهایی که انسانها و فعالیتهای مختلف را به خود جذب میکنند ،در تغییری مطلوب مؤثر باشد (تورنز .)2002 ،دگرگونی به-
عنوان مفهومی نسبتاً جدید ،کالن ،پیچیده و ورای همه مفاهیم و رویکردهای شهرسازی است و فاقد وجود یک نظریه تشریحی
واحد است .مشخصاً دگرگونی شامل فرآیندی از تغییرات در ابعاد گوناگون است که ارتباط آن با مفاهیمی چون انتقال و تغییرات
مشخص نبوده و موضوع مذکور سبب پیچیدگی مفهوم دگرگونی در طول زمان شده است.
انتقال ،14دارای معانی مختلفی است که گاه با یکدیگر در تضاد هستند و میتوان از آن برای تغییر اساسی یک سیستم پیچیده با
همبستگی و تکامل فرآیندهای مختلف ،استفاده کرد (یانگ .)2010 ،انتقال یا گذار بهعنوان فرآیندهای بلندمدت غیرخطی ،بین 25
تا  50سال برای طی نمودن دوره خود ،به زمان نیاز دارند (مندیزابال و همکاران .)2018 ،انتقال را میتوان بهعنوان «گذر از یک
حالت ،مرحله ،موضوع یا مکان به حالتی دیگر» یا «حرکت ،پیشرفت یا تکامل از یک شکل ،مرحله یا سبک به حالت دیگر» در نظر
گرفت (پارک و همکاران .)2012 ،همچنین ،مفهوم انتقال حاکی از تغییر سریع ،چرخش موقتی ،تغییر ناپیوسته به یک مسیر و

1 Colantonio & Dixon, 2009
2 Park et al., 2012; Rotmans et al., 2001; Gunderson & Holling, 2002
3 Mendizabal, Heidrich, Feliu, García-Blanco & Mendizabal, 2018
4 Geels & Kemp, 2007
5 Stauffacher & Scholz, 2013
6 Egercioglu, 2016
7 Lichfield, 1992
8 Zube & Seel, 1986
9 Roberts & Sykes, 2000
10 Hillier & Healey, 2010
11 Donnison, 1993
12 Roberts
13 Alkiser, Dulgeroglu-Yuksel & Pulat-Gokmen, 2009
14 Transition
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سیستم جدید یا «پرش» از یک حالت به حالت دیگر است (الزین ،گیلز و گرین .)12004 ،انتقال مفهومی بسیار گسترده است که
محرکهای تغییر در انجام آن نقش بسیار مهمی داشته و تعریف دقیق آنها دشوار است .مهمترین عوامل درونی ایجاد تغییر به-
عنوان محرک و سبب انتقال و یا گذار شهری عبارتاند از :قدرت ،رهبری سیاسی ،آموختن از بالیای طبیعی ،مسئولیتپذیری،
افزایش واسطههای دولتی و خصوصی ،مشارکت اجتماعی و نوآوری .محرکهای مطرحشده برای غلبه بر موانع و حکمرانی عوامل
درونی و بیرونی انتقال تأثیرگذار هستند (مندیزابال و همکاران .)2018 ،انتقال میتواند توسط فشار عوامل بیرونی از جمله شرایط
سیاسی و اقتصادی خارجی ،بحران انرژی ،شرایط زیستشناختی خارجی و تغییرات آبوهوا صورت پذیرد (ردمن ،گرو و کوبی،
22004؛ یانگ .)2010 ،راتمنز و وریز ( )1997مفهوم انتقال را بهعنوان تغییر در سیستم از یک شرط تعادل پویا به حالت دیگر
تعریف میکنند .روند تغییر در طی یک انتقال غیرخطی و برگشتناپذیر بوده و در آن تغییرات آهسته با تغییرات سریع همراه است
(راتمنز و وریز .)31997 ،انتقال شامل فرآیندهای دگرگونی است و بهعنوان سیستمهای پیچیده ،پویا ،نامشخص و غیرخطی در نظر
گرفته میشود که تعامل با سایر سیستمها را تجربه میکند (الزین و همکاران .)2004 ،انتقال میتواند بهعنوان یک روند تدریجی،
از پویایی کُند به توسعه سریع و بیثباتی و در نهایت به ثبات نسبی و تعادل ،در طول حداقل زمان  25سال برسد و سرعت انتقال،
اندازه تغییر و دوره تغییر را میتوان بهعنوان ابعاد مؤثر در روند انتقال مطرح نمود (راتمنز ،کمپ و ون اسلت.)42001 ،
با توجه به مطالب طرحشده ،انتقال ،یک تغییر سریع نبوده ،بلکه شامل فرآیندهای دگرگونی است که پویا ،غیرخطی و بلندمدت
است و میتواند منجر به شکلگیری حالت و ساختار جدیدی گردد و یا در همان ساختار موجود به روند خود با سرعتی دیگر و
بهصورت تکاملی ادامه دهد .اگرچه شباهت خاصی در مفهوم دگرگونی و انتقال از نظر «تغییر» وجود دارد ،میتوان سه تفاوت اصلی
را بین مفهوم «دگرگونی» و «انتقال» اینگونه بیان نمود (یانگ« -1 :)2010 ،دگرگونی» یک فرآیند مداوم بوده و «انتقال» به
تغییر از یک سیستم به سیستم دیگر اشاره دارد؛ « -2دگرگونی» فرآیندگرا است و «انتقال» بیشتر بهعنوان یک نقطه عطف و تغییر
اساسی یا پرش از یک حالت به حالت دیگر در نظر گرفته میشود؛ و  -3از دیدگاه مدیریت« ،دگرگونی» یک فرآیند
برنامهریزیشده و مداوم است که عمدتاً توسط محرکهای درونزا (مانند :فقر ،رشد اقتصادی و حکومت) و «انتقال» یک فرآیند
تغییر غیرخطی است که بیشتر توسط محرکهای برونزا (مثالً تغییرات اساسی در سیستم سیاسی یا اقتصادی ،بحران انرژی،
تغییرات آبوهوا) انجام میشود.

شکل  .1انتقال و دگرگونی
برگرفته از( :یانگ)2010 ،

با توجه به مطالب بیانشده انتقال شامل فرآیندهای دگرگونی بوده و دگرگونی خود فرآیندی است که شامل مجموعهای از
تغییرات در ابعاد مختلف فیزیکی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و زیستمحیطی است .تغییرات در شهر بهصورت دورهای و دارای
چهار مرحله بهرهبرداری ،حفاظت ،تخریب خالق و تجدید است .طبق گفته ایتلسون ،)1978( 5جزء اصلی در تجربه مناطق شهری،
تجربه تغییر 6است .بر اساس نظر ایتلسون ( )1978شهرها اساساً تغییر میکنند؛ زیرا انسانها فعالیتهایی میکنند که آنها را تغییر
دهند و واقعیت تغییر شهر تجربه انسانها را از آن تغییر میدهد .تغییر ،نه مستمر و تدریجی است و نه بهطور مداوم بینظم ،بلکه
Elzen, Geels & Green, 2004
Redman, Grove & Kuby, 2004
Rotmans & Vries, 1997
Rotmans, Kemp & Van Asselt, 2001
Ittelson
Change
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دورهای است .دورههای تغییر شامل ،دورههای ایستایی و شکنندگیِ در حال رشد ،دورههای اصالح یا فروپاشی و دورههای
سازماندهی مجدد برای احیاء و بازسازی است (گاندرسون و هالینگ.)2002 ،
تغییرات شهری را میتوان بهطورکلی بهمثابه عملِ مهیا نمودن یک راهحل برای مشکالت اقتصادی ،فیزیکی ،اجتماعی و
سیاسی ،در یک حالت جامع ،برای یک محیط شهری تغییریافته ،بیان نمود (فونورث و همکاران .)2016 ،یک تعبیرِ نسبتاً جدید از
تغییرات محیطی ،بر پایه پذیرش این موضوع است که مردم در پی کسب منفعت از محیط اطراف خود هستند و به دلیل دستیابی به
آنها ،تغییراتی را در محیط خود ایجاد میکنند (دندی ،هورویتز ،کمپبل ،دریک و لویستون .)12019 ،ماهیت تغییرات محیط شهری
پویا بوده و تغییرات در فضا از محلی به منطقهای و سپس به جهانی و با گذشت ماهها به هزارهها و به لحاظ مسافتی از یک متر تا
دهها هزار کیلومتر را در برمیگیرد (گاندرسون و هالینگ .)2002 ،تغییرات محیطی میتوانند ،در مقیاسهای متنوع ،از یک اتاق تا
یک منطقه و در بافتهای مختلف ،از محالت و مناطق شهری و روستایی تا زمینهای بیابانی را شامل شود (زوبه و سیل.)1986 ،
بنابراین در مقیاس تغییرات ،پویایی وجود دارد .بهطوریکه یک تغییر میتواند ابتدا در کوچکترین مقیاس شهری (محله) صورت
پذیرد و سپس در مقیاس شهر ،کشور و جهان گسترش یابد و یا برعکس ابتدا در مقیاس جهانی پدیدار گردد و سپس در مقیاس
محلی رخ دهد .هدف از تغییرات شهری در نهایت حل مشکالت شهری در ابعاد مختلف مکانی است؛ تغییرات بهطورکلی یا توسط
انسان انجام میشود (مصنوع یا انسانساخت) و یا بهصورت طبیعی اتفاق میافتد (سل و زوبه .)21986 ،پس تغییرات میتواند
عامدانه یا غیرعامدانه و در دستهبندی دیگری ارادی یا غیرارادی باشد (لینچ .)31972 ،تغییرات انسانی با توجه به طرحهای شهری
بهعنوان جامعترین ایدهها در مورد شهر می تواند پیامدهایی چون :تغییر کاربری زمین ،افزایش اندازه ،افزایش تراکم ،اصالحات در
خیابانها و ساختمانها و ...را به همراه داشته باشد (اولیویرا .)42016 ،عوامل و نیروهای مختلفی در تحول و تغییر شکل کالبدی
شهرها و روند دگرگونی شهری مؤثر هستند .شهرها تحت تأثیر عواملی چون نیروهای اقتصادی و مالی ،نیروهای سیاسی و
مدیریتی ،اجتماعی و فرهنگی (سل و زوبه1986 ،؛ رابرتس2000 ،؛ تورنز2002 ،؛ بتنکورت و وست52010 ،؛ اگرجوگلو2016 ،؛
فونورث و همکاران )2016 ،و شرایط زیستمحیطی (تورنز2002 ،؛ بتنکورت و وست )2010 ،دچار تغییر میگردند .تغییرات
مطرحشده بهصورت کالبدی ،فعالیتی و معنایی عمدتاً توسط توسعهدهندهها ،معماران ،سازندهها ،برنامهریزان شهری و یا سیاست-
مداران شهری انجام میشود (اولیویرا .)2016 ،انواع فرآیندهای تغییرات شهری ،پیامدهای تغییرات و ابعاد و عناصر تأثیرگذار بر
ادراک افراد با توجه به دیدگاه نظریهپردازان در شکل  2نمایش دادهشده است.
اقتصادی ،اجتماعی ،اکولوژیکی ،سالمتی
بتنکورت و وست2010 ،

انسان ساخت شامل طرح
های شهری
اولیویرا2016 ،

ناگهانی (حوادث طبیعی مانند آتش سوزی ،سیل ،زلزله ،و فوران آتش
فشان) -تدریجی (افزایش شوری آبراهه ها ،فرسایش خاک ،از دست
رفتن تنوع زیستی ،تخریب زمین وآب)
برونن و همکاران2009 ،

ارادی -غیرارادی

اقتصادی ،فیزیکی ،اجتماعی و سیاسی

لینچ1972 ،

فونورث و همکاران2016 ،

مصنوع و یا با دخالت انسان (مانند :تغییر و
تحوالت محله ای -تحرک ،انتقال و جابجایی-
رشد شهری) و طبیعی

انسانی (مانند :افزایش اندازه،
تراکم و ناهمگونی در ایجاد
ساختمان ها)

انواع فرآیند
تغییرات محیط شهری

سل و زوبه1986 ،

فیزیکی (رشد و بازسازی شهرها) -جمعی (تغییرات
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی) -فردی (تغییرات
ساکنان شهرها)
سل و زوبه1986 ،؛ زوبه و سیل1986 ،

6

انسانی (مانند :تغییر کاربری زمین)
الی و کروتر2012 ،

شکل  .2انواع فرآیند تغییرات محیط

تورنز2002 ،

آهسته ،متوسط و سریع

وگنر ،جناد و ونهمه1986 ،

7

بلند مدت ،میان مدت و
کوتاه مدت
اسنیکارز ،یوهانسون و
لئوناردی1 1982 ،

شهری876

Dandy, Horwitz, Campbell, Drake & Leviston, 2019
Sell & Zube, 1986
Lynch, 1972
Oliveira, 2016
Bettencourt & West, 2010
6 Bronen et al., 2009
7 Wegener, Gnad & Vannahme, 1986
8 Snickars, Johansson & Leonardi, 1982
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تغییرات برنامهریزیشده در محیط شهری ،دارای ویژگیها و اهداف مشخصی هستند که در صورت اتفاق ،میتوانند نتایج و
پیامدهای عامدانه ،غیرعامدانه و طبیعی مختلفی را به همراه داشته باشند .متناسب با هر یک از نتایج ،نحوه ادراک انسان و نوع
پاسخ او متفاوت است .پاسخهای انسان به تغییرات میتواند ،انواع مختلف پاسخهای فیزیکی تا رفتاری را در برگیرد (زوبه و سیل،
 .)1986با توجه به دیدگاههای نظریهپردازان ،پیامدهای تغییرات محیط شهری را بهصورت زیر (جدول  )1میتوان بیان نمود:
جدول 1

پیامدهای تغییرات محیط شهری
پیامدهای تغییرات محیط شهری
ایتلسون1978 ،
لینچ1972 ،
فرید2000 ،؛ مانزو و پرکینز12006 ،
الی و کروتر22012 ،
تورنز2002 ،
3
دیل ،آرچر ،چانگ و اوجیما2005 ،
آنتروپ42000 ،
فرید2000 ،؛ میلیگان52003 ،
فونورث و همکاران2016 ،
شاکرت و همکاران62017 ،

تغییر در تجربه شهر
پیشرفت یا فرسودگی -توزیع مجدد ساده -تغییر شدت یا تغییر شکل -خرابی یا بازسازی
تضعیف و یا تقویت زندگی اجتماعی ،روابط اجتماعی ،هویت فرهنگی و خود ،سالمت روان فرد
نابودی محصوالت کشاورزی و زیستگاه حیاتوحش -از بین رفتن کیفیت مناظر
تغییر در روابط اجتماعی -تغییر در روابط افراد و دلبستگی مکانی -تنوع بیشتر
تغییرات در نظامهای اختالل ،چرخههای بیوشیمیایی و فرآیندهای زیستمحیطی
تغییرات در محیط فیزیکی ،تصورات و بینشها ،سنتها و ارزشها
پیوند افراد با محیط
پیوندهای افراد با مکان و دلبستگی مکانی
پنهان -ذاتی -سودمند

بهطورکلی ویژگیهای فردی و شرایط و عوامل مختلف زمانی و مکانی تأثیرگذار بر تغییرات ،در نحوه ادراک انسانها از تغییرات
محیط شهری ،نقش قابلتوجهی دارند .لذا با توجه به دیدگاه نظریهپردازان مختلف در این حوزه ،عوامل مؤثر بر ادراک فرد در
موضوع مذکور را بهصورت زیر (شکل  )3میتوان نشان داد.
کیفیت ،ظرفیت و سرعت تغییرات

ارزش های مربوط به سالمتی،
ایمنی ،تعلق ،منزلت و
خودشکوفایی

فونورث و همکاران2016 ،

نوع تغییر ،زمان ،مقیاس ،خصوصیات و ویژگی
های فردی ،حس فردی از کنترل ،هویت،
ارزش ها و رسانه های جمعی

عوامل موثر بر ادراک فرد از

شاکرت و همکاران2017 ،

تغییرات محیط شهری

وسعت و سرعت تغییرات ،سطح
درک وآگاهی از تغییرات

زوبه و سیل1986 ،

ویژگیهای فردی (وضعیت اجتماعی ،جایگاه فرد در
چرخه زندگی ،سبک زندگی)
کالرک و هاونگ2003 ،؛
موسترد ،فن گنت ،داس و الترن2016 ،

8

دیواین رایت2009 ،

تجربه فرد

ایتلسون1978 ،

ویژگیهای فردی شامل :سن و
درآمد
هوخشتنباخ2019 ،

شکل .3عوامل مؤثر بر ادراک فرد از تغییرات محیط

9

11

میزان آگاهی فرد

کلرک ،مورفی و لورنزونی2018 ،

10

شهری10987

تغییرات شهری عالوه بر پاسخ به نیازهای امروزی و اصالح فرآیندهای موجود میتواند بهوجودآورنده مشکالتی نیز باشد .با توجه
به مطالب بیانشده ،فرآیند تغییرات میتواند تبعات و پیامدهای مختلفی را با تأثیرات مثبت و منفی به همراه داشته باشد .بهعبارتی
تغییرات قابلتوجه و خاص در محیطهای شهری ،میتواند چالشهایی را برای پیوندهای مؤثر افراد با مکانها بهخصوص دلبستگی
مکانی ایجاد کند (فونورث و همکاران.)2016 ،

Fried, 2000; Manzo & Perkins, 2006
Lai & Kreuter, 2012
Dale, Archer, Chang & Ojima, 2005
Antrop, 2000
Milligan, 2003
Tschakert et al., 2017
7 Clark & Huang, 2003; Musterd, Van Gent, Das & Latten, 2016
8 Hochstenbach, 2019
9 Clarke, Murphy & Lorenzoni, 2018
10 Devine-Wright, 2009
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دلبستگی مکانی ،طبق مطالعات و پژوهشهایی که نظریهپردازان از اواخر دهه هفتاد میالدی انجام دادهاند ،بر کیفیت رابطه
انسان -مکان و انسان -انسان مؤثر است .واژه دلبستگی مکانی به تأثیر عاطفی مکانی که افراد بهلحاظ حسی به آن جذب می-
شوند ،اشاره دارد .دلبستگی به مکان تحت تأثیر معنا و یا شناخت اینکه یک مکان چیست ،یا چه تصاویری را القا میکند قرار می-
گیرد و از آن تأثیر میپذیرد (دندی و همکاران .)2019 ،پروشانسکی ،فابیان و کامینوف ( )1983دلبستگی مکانی را بهعنوان یک
پدیده پیچیده چندوجهی میدانند که جنبههایی از اتصال مردم به مکان از جمله رفتار ،عاطفه و شناخت را در برمیگیرد
(پروشانسکی ،فابیان و کامینوف .)11983 ،دلبستگی مکانی بهعنوان رابطه نمادین شکلگرفته در انسان با یک فضا و مبنایی برای
درک فرد یا گروه از محیط و رابطه با آن (لو )21992 ،و همچنین مرتبط با میزان معنای دادهشده به محیطهای خاص است (لو و
آلتمن.)31992 ،
هیدالگو و هرناندز )2001( 4به ابهام و پیچیدگی خاصی در ارتباط با مفهوم دلبستگی مکانی اشارهکردهاند .در ارتباط با موضوع
مذکور اسکنل و گیفورد )2010( 5بیان میکنند که مفهوم دلبستگی مکانی در حوزههای مختلف علمی مانند روانشناسی محیطی،
جغرافیای انسانی و جامعهشناسی ،تعریفشده است ،اما بااینوجود دانش مشترکی بین علوم مختلف برای آن وجود ندارد .دلبستگی
مکانی مفهومی پویا ،در حال رشد و متغیر در طول زمان است (کراس .)62015 ،در ارتباط با دلبستگی مکانی تعاریف مختلف و
متفاوتی ارائهشده که این موضوع خود نشاندهنده پیچیدگی این مفهوم است .بهبیاندیگر ،بهدلیل تأثیرگذاری عوامل و عناصر بسیار
بر شکلگیری و افزایش دلبستگی به مکان ،ارائه تعریفی واحد و مشخص برای این مفهوم در بستر زمان و مکان دشوار بهنظر
میرسد (فونورث و همکاران .)2016 ،تعابیر گوناگونی که در دهههای گذشته و در سایر رشتهها در مورد تجربیات و روابط افراد و
مکان مطرحشده ،معنای میانرشتهای به دلبستگی مکانی داده است (کانتد .)72016 ،ازاینرو هیدالگو و هرناندز ( )2001خاطرنشان
کردهاند که در استفاده از اصطالحات دلبستگی مکانی هماهنگی وجود ندارد .دراینبین ،اصطالحات مشابهی چون «دلبستگی
جامعه» (کاساردا و جانوویتز« ،)81974 ،حس جامعه» (ساراسون« ،)91974 ،هویت مکانی» (پروشانسکی« ،)101978 ،وابستگی به
مکان» (استوکولز و شوماکر )111981 ،و «حس مکان» (هیومن )121992 ،مشاهده میگردد .در بعضی موارد هر یک از این
اصطالحات به یک معنای کلی استفاده میشود که بقیه را در برمیگیرد (کانتد .)2016 ،عالوه بر موارد مطرحشده یکی دیگر از
موارد مهم انتقاد در مبحث دلبستگی مکانی ،فقدان نظریه توسعه در آن است (مانزو و دیواین رایت .)132014 ،نه فرآیندهای توسعه
پیوندهای بین انسان و مکان ،و نه مفهوم و تأثیر مکان ،هیچیک در میان اندیشمندان ،تعریف منسجمی ندارند (فونورث و
همکاران .)2016 ،این مسئله تا حدی به این دلیل است که هیچ توضیح یا رویکرد عمیقی برای درک روابط پیچیده بین شناخت،
رفتار و حس عاطفی نسبت به مکان ارائه نشده است (مورگان .)142010 ،در حال حاضر نقطه اشتراکی که نظریهپردازانِ دلبستگی
مکانی را به هم متصل نگه میدارد ،توافق در تعریف دلبستگی مکانی بهعنوان «پیوند یا ارتباطی عاطفی بین افراد و مکانهای
مشخص» است (هیدالگو و هرناندز .)2001 ،مفهوم دلبستگی اشاره به تمایل به حفظ نزدیکی به موردِ دلبستگی دارد (جیولیانی،
152003؛ هیدالگو و هرناندز .)2001 ،تحقیقات تجربی نشان داده که دلبستگی مکانی اغلب ،تعهد به یک مکان ارزشمند یا شرکت
در رفتارهای محافظت از تغییرات مکان را افزایش میدهد (هالپنی2010،؛ واکر و ریان )162008 ،هدف از نزدیک ماندن به یک
مکانِ باارزش یا اقدام به حفاظت از خصوصیات اصلی دلبستگی ،از یک هویت بارز حمایت میکند که میتواند بهعنوان بیانِ
اجتماعیِ هویت در نظر گرفته شود (بریکول .)171986 ،ازاینرو ،هویت و دلبستگی داشتن ،میتوانند تولید شوند ،ساخته شوند،
1 Proshansky, Fabian & Kaminoff, 1983
2 Low, 1992
3 Low & Altman, 1992
4 Hidalgo & Hernandez
5 Scannell & Gifford
6 Cross, 2015
7 Counted, 2016
8 Kasarda & Janowitz 1974
9 Sarason, 1974
10 Proshansky, 1978
11 Stokols & Shumaker, 1981
12 Hummon, 1992
13 Manzo & Devine-Wright, 2014
14 Morgan, 2010
15 Giuliani, 2003
16 Halpenny, 2010; Walker & Ryan, 2008
17 Breakwell, 1986
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شکل بگیرند و طی درگیری در اعمال و رفتاری که افراد را به محوطههایی ویژه وصل میکند ،حفظ گردند .درنهایت میتوان گفت
که دلبستگی مکانی میتواند بهمثابه یک پیوند عاطفی که مردم در ارتباط با یک مکان توسعه میدهند؛ جایی که ترجیح میدهند
باقی بمانند و یا جایی که احساس میکنند ،ایمنتر و راحتتر هستند تعریف میشود (هرناندز ،هیدالگو ،ساالزار-الپالس و هس،
 .)12007مختصر آنکه تا پیش از دهه  70میالدی در مطالعات انجامشده در زمینه رابطه انسان و مکان ،دلبستگی به مکان
موردتوجه قرار نگرفته بود .اکنون مطالعات فراوانی توسط متخصصین حوزههای مختلف در زمینه دلبستگی مکانی و در مکانهای
مختلف شهری صورت گرفته اما به رابطه آن با تغییرات محیط شهری و انواع فرآیند آن توجه اندکی شده است.
با توجه به مفاهیم مختلف مطرحشده ،ویژگیهای فردی بر دلبستگیهای مکانی تأثیرگذار است (لویکا .)22011 ،در میان
ویژگیهای فردی و یا شخصی ،طول مدت سکونت (براون ،پرکینز و براون )32003 ،با دلبستگی مکانی افراد ارتباط مثبت و
مطلوبی دارد ،درحالیکه یافتهها در مورد نقشهای دیگر عوامل اجتماعی -جمعیتی مانند سن ،جنسیت و سطح تحصیالت
متناقضاند (بونائیتو ،آیلو ،پروجینی ،بونس و ارکوالنی1999 ،؛ لویکا .)42005 ،این امر نشان میدهد که تأثیرات این عوامل بر
دلبستگی مکانی بهاحتمالزیاد با واسطه عوامل دیگر ایجاد و یا تعدیل میشوند (لویکا .)2011 ،براون و همکاران ( )2003و لویکا
( )2010تأثیر متغیرها و تغییرات مسکن را بر دلبستگی مکانی مطرح میکنند و مالکیت خانه را بهعنوان یک عامل مؤثر و مثبت بر
دلبستگی مکانی در نظر میگیرند .لذا با توجه به موارد مطرحشده و آراء نظریهپردازان ،عوامل مؤثر بر دلبستگی مکانی در شکل 4
آمده است.
عوامل فرهنگی

تجربه شخصی با محیط

لو1992 ،

کلرک ،مورفی و لورنزونی2018 ،

فعالیتها ،تعامالت بین انسان-مکان و انسان-انسان ،زمان ،تجارب،
مقیاس و مکان ،لو و آلتمن1992 ،

پویایی سکونت ،رابطههای اجتماعی و
رابطههای جنسیتی
ماه2009 ،

ارزشهای انسانی
اسمیلز2006 ،

6

عوامل موثر بر دلبستگی مکانی

ویژگیهای طبیعیِ محیط ،ارزشهای فرهنگی،
تحرک ،طول اقامت و فرصتهای تفریحی
بیری و جانسون2017 ،

ویژگیهای فردی (سن ،جنسیت
و سطح تحصیالت)
لویکا2005 ،؛ لویکا2011 ،؛
بونائیتو و همکاران1999 ،

7

امکانات اجتماعی و کالبدی متعلق به مکانها،
انتخابهای مربوط به سکونت ،شبکههای اجتماعی
محلی ،نیازها و عوامل فردی و سبکهای شخصیتی،
شوماکر و تیلور1983 ،

8

11

عوامل فیزیکی و اجتماعی و
مقیاس

دیواین رایت9 2013 ،؛ لویکا2011 ،

شکل  .4عوامل مؤثر بر دلبستگی

ویژگیهای فردی (طول
مدت سکونت)

براون ،پرکینز ،براون2003 ،

متغیرها و تغییرات
شهری و مسکن

براون ،پرکینز ،براون،
2003؛ لویکا2010 ،

10

مکانی1098765

بر اساس نظرات نظریهپردازان مختلف عوامل دیگری را میتوان بهعنوان عوامل اثرپذیر از دلبستگی مکانی تعریف نمود که
شامل موارد مطرحشده در شکل  5است.

Hernandez, Hidalgo, Salazar-Laplace & Hess, 2007
Lewicka, 2011
Brown, Perkins & Brown, 2003
Bonaiuto, Aiello, Perugini, Bonnes & Ercolani, 1999; Lewicka, 2005
5 Mah, 2009
6 Beery & Jonsson, 2017
7 Shumaker & Taylor, 1983
8 Devine-Wright, 2013
9 Lewicka, 2010
10 Smailes, 2006
1
2
3
4
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÷
اقدامات فردی و جمعی
دیواین رایت2009 ،

معنای زندگی

پروشانسکی و همکاران1983 ،

هیجانها و تأثرات ،معلومات و باورها ،و رفتار و اعمال در مراجعه به مکان
لو و آلتمن1992 ،؛ پروشانسکی و همکاران1983 ،

درک احساسات اجتماعی و تعلق و هویت

ماندن و بودن در یک مکان

جیولیانی2003 ،؛ هیدالگو و هرناندز2001 ،

تولید فرهنگی یا گروهی
استدمن2002 ،

قدرت روابط اجتماعی و رضایتمندی
بونائیتو و همکاران1999 ،؛
لویکا2005 ،

هیومن1992 ،

عوامل اثر پذیر از دلبستگی
مکانی
تغییرات مکان و تعهد و محافظت از
آن تغییرات
هالپنی2010 ،؛ واکر و ریان2008 ،

شکل  .5عوامل اثرپذیر از دلبستگی

نزدیک ماندن به مکان،
حفاظت و هویت
بریکول1986 ،

شناسایی تمایز بین فضا و مکان

استدمن2002 ،؛ کوبا و هیومن1993 ،

1

رفتار و نگرش
اسمیلز2006 ،

مکانی1

پیشینهی پژوهش
پژوهش حاضر در ارتباط با موضوعات دگرگونی ،تغییرات محیط شهری ،دلبستگی مکانی و اثرات آنها بر یکدیگر است .به-
منظور آشکار شدن هر چه بهتر رابطه مذکور ،این بخش از پژوهش به بررسی مطالعاتی در ارتباط با تأثیر دگرگونیها ،تغییرات
شهری و انواع فرآیند آن بر دلبستگی مکانی ،اختصاصیافته است .الزم به تأکید است که پژوهشهای بسیار اندکی به بیان رابطه
نظری مفاهیم مذکور پرداختهاند.
در جهانی که بهسرعت در حال شهری شدن با تغییرات و جابهجاییهایی در سطح جهانی است ،نسبت به تجربه و پیوندهای
عاطفی فرد با مکان ،اخیراً تمایل به مطالعه مجدد بروز یافته و این موضوع در تحقیقات مربوط به دلبستگی مکانی منعکسشده
است (مانزو و دیواین رایت2014 ،؛ ریموند ،براون و وبر22010 ،؛ اسکنل و گیفورد .)2010 ،تغییرات قابلتوجهی که در محیطهای
شهری رخ میدهند ،چالشهایی را در ارتباط با رفاه ساکنان و پیوندهای عاطفی افراد به مکانها به همراه دارند .دلبستگی مکانی
بهعنوان شاخص اساسیِ این پیوندهای بین فرد و مکان شناختهشده است (فونورث و همکاران .)2016 ،تغییرات محیطی میتواند
هر یک از عناصر قابلیت زندگی را ارتقاء و یا کاهش دهد و منفعتها و میزان اختاللی که ممکن است دلبستگی مکانی بهوجود
آورد ،بستگی به خدماتی دارد که از اهمیت بیشتر یا کمتری برای افراد و جوامع برخوردارند (شاکرت و همکاران .)2017 ،ارتباط
انسان با محیط پیرامون و مکانهای خاص آن و همچنین تغییرات مربوط به محیط ،بهعنوان ،نیروی محرکی برای تصمیمات
مربوط به مدیریت منابع ،و نحوه رفتار افراد با محیط یا آن مکان خاص تلقی میشود (الی و کروتر2012 ،؛ مانزو و پرکینز.)2006 ،
انسانها ممکن است از میزان دلبستگی خود به خانه ،محله و یا محل آشنایشان آگاه نباشند ،تا وقتیکه ویژگیهای ارزشمندِ
فیزیکی ،کاربردی ،اجتماعی ،و فرهنگیِ مکان توسط عواملی مانند تغییرات محیطی تهدید شوند (دیواین رایت .)2009 ،بنابراین
احتمال تغییر در ابعاد مختلف دلبستگی مکانی وجود دارد ،زیرا افراد در مراحل مختلف زندگی پیشرفت و یا عقبگرد میکنند و
مکانهایی که به آنها دلبسته هستند دستخوش تغییرات مختلفی میشوند (پروشانسکی و همکاران .)1983 ،تمام تغییرات در
مکانها الزاماً نامطلوب نیستند .درواقع ممکن است با تغییراتی که بهخوبی برنامهریزیشده و بهطور فعال پیگیری شدهاند،
دلبستگی مکانی برای حفظ تفاوت شخصی یا جمعی ،ارتقاء و یا ایجاد حس تداوم بین گذشته و حال ،ارزیابیهای مثبت خود یا
گروه و قابلیت در انجام فعالیتهای موردنظر و یا برای رسیدن به اهداف زندگی روزمره ،تقویت شود (الی و کروتر.)2012 ،
دیواین رایت ( )2009در پژوهشی تحت عنوان «نقش دلبستگی مکانی و هویت مکانی در ارتباط با محافظت مکان» بیان می-
کند که دلبستگی مکانی درواقع ممکن است با پشتیبانی پروژه ،ارتباط مثبت و مطلوبی داشته باشد؛ البته درصورتیکه پروژهها در
جهت ارتقاء مکان باشند .پژوهش مذکور مفهوم «نه در حیاطخلوت من »3را مجدداً موردبحث قرار داده و مخالفتهای محلی را به-
عنوان نوعی اقدام برای محافظت از مکان میپندارد که زمانی اتفاق میافتد که تغییرات در مکانها با روابط عاطفیِ موجود در
1993

1 Stedman, 2002; Cuba & Hummon,
2 Raymond, Brown & Weber, 2010
)3 not in my backyard (NIMBY
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مکان تداخل داشته باشد .همچنین ،در مطالعه دیگری دیواین رایت ( )2011به ارتباط معناداری بین دلبستگی مکانی و پذیرش
تغییر از سوی ساکنان اشارهکرده است (دیواین رایت.)12011 ،
مانزو ،)2014( 2اثرات منفیِ شرایط محرومیت را بر دلبستگی مکانی به اثبات رسانده است .این نویسنده ،فقر ،خفت ،آوارگی و
جابهجایی در مکانهای مسکونی اجتماعی را بهعنوان عامل استرسزا و فشارهای قابلتوجهی میداند که دلبستگی مکانی ساکنان
را پیچیده میکند .او نشان میدهد که بهرغم پیشرفتهای صورت گرفته در ارتباط با موضوع دلبستگی مکانی ،برخی از جنبههای
این پدیده هنوز بررسی نشده و فقط بخشی از تجربیات و احساسات که به دلبستگی مکانی کمک میکند و محدود به تجربه مثبت
و مطلوب است ،موردتوجه قرارگرفته و تجربههای منفی و اثرات آن بر دلبستگی مکانی مدنظر قرار نگرفته است .عالوه بر موضوع
مطرحشده به بعد سیاسی دلبستگی مکانی اشاره میکند که در زمینه و محیط مسکونی کمتر موردبحث بوده است.
دیکسون و دورهیم ،)2004( 3در یک تحقیقِ مصاحبه محور در مورد لغو تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی ،استدالل میکنند که
تغییرات اجتماعی همچون لغو تبعیض نژادی ،میتوانند بهعنوان فرآیندهای مخرب بر دلبستگی مکانی تأثیر بگذارند و در نتیجه
حس تعلق به یک مکان خاص را از بین ببرند .مطالعه آنها تائید میکند که تغییر در محیط ،چه محیط اجتماعی چه فیزیکی ،می-
تواند اثرات منفی و نامطلوبی بر «معنای چشمانداز مکان» داشته باشد.
فون ورث و همکاران ( )2016به بررسی رابطه بین ویژگیهای مکانی و بعد فردی با توجه به تغییرات و دگرگونیهای مکان و
تأثیر آنها بر دلبستگی مکانی در طول زمان میپردازند .پژوهش مذکور نشان میدهد که دلبستگی مکان بهندرت در پاسخ به
درک تغییر مطالعه شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که کیفیت و سرعت تغییرات درک شده شهری رابطه قابلتوجهی با
دلبستگی مکانی ساکنان دارد ،که موضوع مذکور نشاندهنده تأثیر تغییر مکانی و مداخالت توسعه شهری بر رابطه افراد با مکان
است .بااینحال ،مورد اشارهشده احتماالً یک فرآیند تعاملی دوسویه است که در آن تغییر دلبستگی مکانی ساکنان نیز بر درک
تغییرات محیطی تأثیر میگذارد .این پژوهش به روابط جالبی بین تغییرات شهری و دلبستگی مکانی دستیافته است .زمانی که
تغییر در محیط شهر بهعنوان بهروزرسانی جذاب و آشنا درک شود ،رابطه مثبت و مطلوبی با دلبستگی مکان دارد .بهعبارتدیگر
اگر تغییر در محیط شهری برای ساکنان مفید باشد ،میتواند دلبستگی مکانی افراد را تقویت کند .همچنین پژوهش مذکور بیان
میکند که جنبههای پویای تغییر محیط باید بهصورت شفافتر در نظریه دلبستگی مکانی تدوین شود.
با توجه به مطالب مطرحشده ،در بررسی رابطه تغییرات شهری و دلبستگی مکانی ،تغییرات یا بهصورت یک موضوع کلی ،در
مقیاس شهر ،و یا بهصورت یک پروژه از پیش برنامهریزیشده ،در یک محدوده و یا یک پروژه مشخص ،درنظرگرفته شدهاند .بر
اساس بررسیهای صورت گرفته و با توجه به اهمیت تأثیر تغییرات محیطی بهعنوان پدیده بیرون از فرد بر دلبستگی مکانی،
پژوهشی که بهصورت نظری به ارائه نحوه ارتباط تغییرات محیطی بر دلبستگی مکانی بپردازد ،وجود ندارد .لذا وجه تمایز پژوهش
حاضر ازاینجهت است که سعی در ارائه مدل و چارچوبی از ارتباط عناصر مذکور در راستای شفاف نمودن نحوه تأثیر عناصر مختلف
تغییرات شهری در نظریه دلبستگی مکانی دارد.

روش پژوهش
در بخش مرور مبانی نظری ،بهمرور منابع مربوط به دگرگونی ،انتقال ،تغییرات شهری و دلبستگی مکانی به روش اسنادی
پرداختهشده است .بهمنظور بررسی ارتباط میان دو عرصه مفهومی پژوهش (تغییرات و دلبستگی مکانی) و برهمکنش آنها ،روش
تحلیل محتوای کیفی استفادهشده است .تحلیل محتوا ،روشی تحلیلی برای رسیدن به نتایج معتبر و قابل تکرار از دادههای
استخراجشده از متن است (رایف ،لیسی و فیکو .)2005 ،4همچنین بهمنظور تحلیل یافتههای کیفی مربوط به تغییرات شهری و
دلبستگی مکانی و ارتباط آنها بر هم ،از روش فراترکیب استفادهشده است .فراترکیب از اقسام روشهای فرامطالعه است .این
روش ،نوعی مطالعه کیفی است که اطالعات و یافتههای استخراجشده از مطالعات کیفی دیگر با موضوع مرتبط و مشابه را بررسی
میکند و در ارتباط با تحلیل یافتههای مطالعه است .فراترکیب ،ترکیب تفسیرهای دادههای اصلی مطالعههای منتخب است .روش
Devine-Wright, 2011
Manzo, 2014
Dixon & Durrheim, 2004
4 Riffe, Lacy & Fico, 2005
1
2
3
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مذکور با فراهم کردن یک نگرش نظاممند برای پژوهشگران از طریق ترکیب پژوهشهای کیفی مختلف به کشف موضوعها و
استعارههای جدید و اساسی میپردازد و با این روش ،دانش جاری را ارتقاء داده و یک دید جامع و گسترده را به مسائل بهوجود می-
آورد (سهرابی ،اعظمی و یزدانی .)1390 ،بر این اساس ،در پژوهش حاضر ،بر پایه مرور متون و اسناد مرتبط با موضوع دگرگونی،
انتقال ،تغییرات شهری و دلبستگی مکانی ،به بررسی و تحلیل آراء و نظرات صاحبنظران (با استفاده از روش فراترکیب) و ارائه
مدل و چارچوبی در ارتباط با مفاهیم مذکور و شفافتر نمودن نظریهی دلبستگی مکانی بر پایه تغییرات شهری پرداختهشده است.
بنابراین بهمنظور دست یابی به هدف اصلی پژوهش با استفاده از روش فراترکیب ،مقاالت علمی و پژوهشی انگلیسی منتشرشده در
پایگاههای ساینس دایرکت ،ویلی و سیج 1و با کلیدواژههای مختلف مرتبط با انتقال ،دگرگونی ،تغییرات شهری ،دلبستگی مکانی و
رابطه مفاهیم مذکور جستجو شد .در ارتباط با بحث انتقال ،دگرگونی و تغییرات شهری 50 ،مقاله در بازه زمانی  ،1980-2019در
ارتباط با دلبستگی مکانی  30مقاله در بازه زمانی  1980-2019و در نهایت در ارتباط با رابطه بین مفاهیم مذکور مرتبط با موضوع
پژوهش ،شش مقاله در بازه زمانی  2019-2000موردبررسی قرارگرفته است.

یافتهها و بحث
بهطورکلی با بررسیهای صورت گرفته و فراترکیب نظریههای موجود ،تعریف نسبتاً مشخصی از اصطالحات «دگرگونی» و
«انتقال» وجود ندارد .آنچه در مفهوم انتقال مشخص است ،این است که در هر شرایط و نوعی که اتفاق بیفتد ،تغییر شکل و یا
تغییر حالتی نهفته دارد که می تواند منجر به ایجاد ساختاری جدید و یا تحول و حرکت در ساختار موجود با پیشرفت در ابعاد مختلف
و طی نمودن مراحل تولد ،رشد ،بلوغ و مرگ گردد .در هر دو حالت یعنی شکلگیری ساختاری جدید و یا تحول در یک ساختار،
انتقال با هدف ایجاد تعادل رخ میدهد (شکل .)6

شکل  .6انتقال با ایجاد ساختاری جدید و یا با تحول و حرکت در ساختار موجود

بر اساس مطالب بیانشده ،چندین بار تحول و انطباقپذیری تدریجی در ساختار موجود میتواند صورت پذیرد و سپس سیستم
دگرگون شود و در نهایت انتقال رخ دهد .لذا نوع سومی را برای انتقال میتوان در نظر گرفت که متشکل از تحول و سپس دگرگون
شدن ساختار تحولیافته و در نهایت انتقال به ساختاری جدید است.
انتقال بهعنوان سیستمی پیچیده ،پویا و نامشخص ،همراه با فرآیندهای دگرگونی است که در آنها ساختارها ،نهادها ،رفتارها،
فرهنگها و شیوههای موجود تجزیهشده و منجر به تکامل و تحول در ساختار موجود و یا ایجاد ساختاری جدید میشوند.
فرآیندهای دگرگونی به صورت گسسته و مداوم بوده و منجر به تغییرات در ابعاد مختلف فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و...
فرم ،عملکرد و یا موقعیت به حالتی دیگر میگردند.
جدول 2

ویژگیهای انتقال و دگرگونی
ویژگیهای انتقال
متشکل از فرآیندهای دگرگونی
روند غیرخطی
غیرقابلبرگشت

ویژگیهای دگرگونی
متشکل از تغییرات در ابعاد مختلف
دارای فرآیند
غیرقابلبرگشت و یا برگشتپذیر

Science Direct, Wiley & Sage
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ویژگیهای انتقال
هدفمند و یا تکاملی
طول مدت انتقال  25-50سال

ویژگیهای دگرگونی
عامدانه و یا غیرعامدانه
فرآیندی مداوم

با توجه به مطالب بیانشده و فراترکیب آنها ،محرکهای داخلی و بیرونی تغییر ،بر شکلگیری انتقال تأثیرگذارند .عوامل
مطرحشده میتوانند همراستا با یکدیگر بر شروع انتقال تأثیر گذاشته و یا در تقابل باهم بهعنوان مانع عمل نمایند .تقابل مذکور تا
جایی که سیستم موجود غیرقابلدفاع شود ،ادامه مییابد و در نهایت انتقال صورت میپذیرد .لذا در شهرها یک عامل انتقال وجود
ندارد و مسئوالن بخشهای مختلف و همچنین عوامل و شرایط محیطی ،بهمنظور انتقال به شرایطی دیگر بسیار مهم و تأثیرگذار
هستند.
انواع تغییرات مطرحشده در شکل  ،2می توانند برهم اثرگذار باشند .برای مثال تغییر در افزایش تراکم و ناهمگونی ساختمانها،
میتواند بر روابط اجتماعی و روابط افراد با مکانهای مختلف شهری مؤثر باشد .عالوه بر موضوع مطرحشده تغییرات انسانساخت
و طبیعی هم میتوانند بر یکدیگر اثرگذار باشند .بهعنوان نمونه تغییر در حجم ساختوساز در شهر و خارج حریم شهر (مثالً در
باغات) میتواند باعث از بین رفتن مناظر طبیعی ،گرمایش زمین و همچنین تخریب زیستگاه حیوانات شود و یا شیوع یک بیماری
همهگیر و ناگهانی میتواند بسیاری از قوانین و ساختارهای سازمانی و مدیریتی را دستخوش تغییر کند .بهعبارتدیگر تغییر در یک
سیستم می تواند منجر به ارتقاء و یا اختالل در سیستم دیگری شود .بنابراین بهمنظور تغییر در هر سیستمی باید به شرایط و زمینه
تغییرات و عوامل اثرگذار بر آن تغییر توجه ویژه نمود که از ایجاد تغییرات برنامهریزی نشده نامطلوب جلوگیری شود .درنهایت آنچه
مشخص است ،آن است که اغلب تغییرات شناساییشده فیزیکی بوده و به تأثیرات آنها بر روابط انسان با مکان ،بهخصوص
دلبستگی مکانی توجه نشده است .بنابراین با توجه به موارد مطرحشده انواع تغییرات محیط شهری و رابطه آنها را بهصورت زیر
(شکل  )7میتوان نشان داد.

شکل  .7انواع تغییرات محیط شهری و روابط آنها با یکدیگر

با روش فراترکیب ،تفسیرهای دادههای اصلی در موضوع تغییرات شهری و بررسی جدول یک ،ویژگیها و اهداف بسیاری توسط
نظریهپردازان مختلف برای انجام تغییرات شهری بیان شد که درنهایت هدف اصلی را میتوان ایجاد راهحلی برای برطرف نمودن
مشکالت در راستای حفظ محیط ،ایجاد نظم و شرایط قابل زندگی دانست که منجر به ارتقاء یا فرسودگی و یا تغییر شکل و ساختار
یک سیستم میشود .تغییرات محیط شهری را میتوان بهصورت کلی در دو حالت در نظر گرفت :حالت اول ،تغییراتی که آشکارا رخ
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میدهند و ملموستر و محسوستر هستند .حالت دوم ،تغییرات نهان هستند که در طول زمان و بهصورت آهسته و شاید در مواردی
بهیکباره بروز مینمایند .با توجه به موارد مطرحشده هدف و انواع تغییرات ایجادشده را بهصورت زیر میتوان تدوین نمود.
جدول 3

هدف تغییرات محیط شهری ،انواع تغییرات و نحوه اثرگذاری تغییرات بر یکدیگر
هدف تغییرات

انواع تغییرات

محیط شهری

تغییرات فیزیکی
ایجاد راهحلی برای
برطرف نمودن
مشکالت در راستای
حفظ محیط ،ایجاد
نظم و شرایط قابل
زندگی

• تغییرات نمایان
محیط شهری

تغییرات اقتصادی
تغییرات سیاسی

• تغییرات نهان
محیط شهری

تغییرات اجتماعی

تغییرات
زیستمحیطی

نحوه اثرگذاری تغییرات بر
یکدیگر

بازسازی و یا خرابی ،افزایش تراکم
ساختمانی ،اشکال جدید ساختوساز و
...
تغییرات فرایندهای اقتصادی و ..
تغییرات سازمانی و مدیریتی و ...
تضعیف یا تقویت زندگی اجتماعی،
پیوندهای افراد با مکان ،دلبستگی
مکانی و ...
از بین رفتن کیفیت مناظر ،تغییر در
زیستگاه حیاتوحش

با بررسی عوامل مطرحشده در شکل  3و فراترکیب نظریههای موجود در ارتباط با نحوه ادراک فرد از تغییرات شهری ،رابطه بین
عوامل مختلف زمانی و مکانی بیانشده ،نامشخص بوده و بهنظر میرسد نظریهپردازان ،صرفاً بدون دستهبندی مشخص ،به بیان
عوامل گوناگون پرداختهاند .از دیگر موارد قابلطرح ،مقیاس است .مقیاس را در دو حالت میتوان بررسی نمود :حالت اول اشاره به
مقیاس محیط و یا حوزه های دیگر دارد (مانند :مقیاس خانه یا محله) و حالت بعدی اشاره به مقیاس تغییر و یا اندازه و یا وسعت
تغییر است .الزم به ذکر است که از رابطه بین مدتزمان و اندازه تغییر هم میتوان بهعنوان سرعت تغییر استنباط نمود .در نهایت با
توجه به موارد بیانشده ،عوامل مؤثر بر ادراک فرد از تغییرات شهری و همچنین روابط بین عوامل مؤثر بر تغییر را بهصورت زیر
(جدول  )4میتوان ارائه نمود.
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جدول 4

عوامل مؤثر بر نحوه ادراک فرد از تغییرات شهری و روابط عوامل مؤثر بر تغییر
عوامل مؤثر بر نحوه ادراک فرد از تغییرات شهری
ویژگیهای تغییر
ویژگیهای فردی
سرعت ادراک فرد

مدتزمان دریافت و تحلیل
اطالعات

سرعت تغییر

اندازه و وسعت اطالعات

اندازه تغییر (وسعت یا مقیاس تغییر)

سطح درک و آگاهی -تجربه -سبک زندگی -عقاید و ارزشهای فردی-
سن -درآمد -وضعیت اجتماعی -میزان و نوع رابطه افراد با محیط-
دلبستگی مکانی -جایگاه فرد در چرخه زندگی
روابط عوامل مؤثر بر تغییر

محیط تغییر

دو موضوع قابلتوجه بهمنظور ادراک مناسب فرد از تغییرات محیط
شهری

مدتزمان تغییر

مقیاس محیط یا وسعت حوزه

همخوانی سرعت تغییرات با سرعت ادراک افراد
همخوانی اندازه و یا مقیاس تغییرات با مقیاس محیط

اکثر مفاهیم و تعاریف ارائهشده توسط نظریهپردازان ،دلبستگی مکانی را دارای مجموعهای از ویژگیهای کلی دانسته و در بستر
زمان و مکان به ارائه تعریف پرداخته نشده است .بهعبارتدیگر به زمینه و شرایط محیطی و تغییراتی که در آن صورت میگیرد و
نحوه تأثیر آن بر مفهوم مذکور ،با توجه به ماهیت پویا و در حال رشد بودن دلبستگی مکانی توجه نشده است .در حالت مذکور
ارائه تعریفی واحد و روشن برای دلبستگی مکانی کاری بسیار دشوار است .اما با توجه به موارد مطرحشده میتوان ،ویژگیهای
ارتباطی (نوع رابطه) با خصوصیات برقراری پیوند عاطفی و اجتماعی فردی و یا جمعی مؤثر و مثبت بین یک فرد و مکان ،ایجاد
رابطه نمادین بین یک فرد و مکان و مبنایی برای درک یک مکان و رابطه با آن ،ویژگیهای عملکردی با خصوصیات احساس
نزدیکی با مکان و ارزیابی مکانها از هم ،احساس ماندن در مکان و احساس ایمن بودن و راحتی در مکان و در نهایت ویژگیهای
ماهیتی با خصوصیاتی چون :فرآیندی پویا و در حال رشد ،چندبعدی و متغیر در طول زمان و زمینه محیطی را برای مفهوم
دلبستگی مکانی تعریف نمود.
با توجه به شکل  ،4عوامل بسیاری بر دلبستگی مکانی تأثیرگذار هستند .از جمله عوامل فیزیکی مؤثر بر دلبستگی مکانی می-
توان به متغیرها و تغییرات مختلف شهری و مسکن اشاره نمود که در تعاریف و مفاهیم مربوط به دلبستگی مکانی و مطالعات
صورت گرفته مرتبط با آن ،به این موارد توجه بسیار اندکی شده است .بنابراین بر اساس موضوعات بیانشده و فراترکیب نظریههای
موجود ،عوامل مؤثر بر دلبستگی مکانی را بهصورت زیر (شکل  )8میتوان مطرح نمود .الزم به ذکر است که هر یک از عوامل،
میتوانند بر یکدیگر تأثیرگذار باشند .عالوه بر موضوع ذکرشده با بررسی عوامل اثرپذیر از دلبستگی مکانی (شکل  ،)5میتوان
بیان نمود که هریک از عوامل مطرحشده بهنوعی محصول عامل پیشین بوده و همه این عوامل بهصورت زنجیروار به هم متصل
هستند .عوامل اثرپذیر از دلبستگی مکانی را میتوان بهعنوان پاسخها و اقدامات گوناگون در برابر تغییرات بیان نمود.
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شکل  .8عوامل مؤثر بر دلبستگی مکانی

در نهایت با توجه به بررسیهای صورت گرفته و تأثیر عوامل مختلف بر تغییرات محیط شهری و همچنین بر دلبستگی مکانی،
میتوان گفت که تغییرات محیط شهری و دلبستگی مکانی رابطهای دوسویه و مستقیم بر یکدیگر دارند .بر این اساس ،عوامل
مؤثر بر ادراک تغییرات ،انتقال و دگرگونی شهری را نیز میتوان بهعنوان عواملی که بر دلبستگی مکانی تأثیرگذار هستند ،مطرح
نمود .همچنین پیامدهای تغییرات محیط شهری را در دو گروه میتوان دستهبندی کرد :گروه اول کاهشدهنده کیفیت محیط
زندگی هستند و منجر به شکلگیری اثرات نامطلوب بر پیوندهای عاطفی افراد با محیط ،بهویژه کاهش دلبستگی مکانی ،میشوند
و گروه دوم ارتقادهنده کیفیت محیط زندگی هستند و باعث ایجاد اثرات مطلوب بر رابطه پیوندهای عاطفی افراد با محیط ،به-
خصوص شکلگیری و تقویت دلبستگی مکانی میشوند .بهعبارتدیگر تغییرات محیط شهری میتوانند بهعنوان فرآیندی مطلوب،
جذاب ،آشنا ،باعث ارتقاء دلبستگی مکانی ،یا بهعنوان فرآیندی مخرب ،ناآشنا و ویرانگر شرایط کیفی و کمی مکان ،منجر به ایجاد
چالشهایی برای دلبستگی مکانی شوند .در هر دو حالت ،افراد و ساکنان پاسخهایی به تغییرات میدهند که باعث ماندن و احساس
نزدیکی با مکان و یا جابجایی و مهاجرت به مکانی دیگر میشود.

نتیجهگیری
پژوهش حاضر بر پایه مرور متون و اسناد مرتبط با دگرگونی ،انتقال ،تغییرات شهری و دلبستگی مکانی و تحلیل اطالعات
بهدستآمده با روش فراترکیب ،بر آن بود که رابطه مفاهیم مذکور را بررسی نموده و به گسترش علم از حیث موضوعات مذکور
کمک نماید.
با توجه به مطالب بیانشده مشخص گردید ،درصورتیکه تغییرات شهری ،بدون توجه به عواملی نظیر محل ،سرعت ادراک افراد،
سرعت تغییرات (رابطه مدتزمان تغییر و اندازه و یا مقیاس تغییر) ،مقیاس محیط و برخی از ویژگیهای افراد ساکن در محل ،حادث
شوند ،ممکن است پیامدهایی را به دنبال داشته باشند .در صورت عدم توجه به موارد مطروحه و روابط آنها ،فرآیند تغییرات شهری
می تواند منجر به تغییر شکل ،خرابی یا بازسازی ،اختالالت مختلف در ابعاد گوناگون انسانی ،تضعیف روابط اجتماعی افراد ،از بین
رفتن کیفیت مناظر و ...شود .هر یک از پیامدهای مطرحشده خود بهتنهایی میتوانند در رابطه و پیوند افراد با مکان بهویژه
دلبستگی مکانی آنها تأثیرگذار باشند .بهعبارتدیگر ،تغییرات شهری از جنبه میزان توجه به فرآیندهای ادراکی افراد ،بر مفهوم
دلبستگی مکانی مؤثر هستند .از طرف دیگر دلبستگی مکانی بهعنوان یک پدیده پیچیده و پویا ،به پیوندهای مؤثر ،عاطفی و
مطلوب یک فرد با مکان توجه دارد .این مفهوم میتواند بهمثابه یک پیوند عاطفی پویا و متغیر وابسته به زمان و مکان تعریف شود
که توسط مردم توسعه پیدا میکند و مکان را بهجایی که ترجیح میدهند در آن باقی بمانند و در آن احساس امنیت و راحتی
بیشتری کنند ،تبدیل میکند .این فرآیندها نشان از این دارند که مفهوم دلبستگی مکانی نیز در بستر زمان و مکان تعریف میشود
و در هر بازه زمانی و موقعیت مکانی ،عوامل مختلفی میتواند بر آن تأثیرگذار باشد؛ موضوعی که در تعاریف دلبستگی مکانی کمتر
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به آن پرداختهشده و جایگاه مشخصی در میان ویژگیهای اصلی این مفهوم به آن اختصاص پیدا نکرده است .متأثر از شرایط زمانی
و مکانی مختلف ،دلبستگی مکانی میتواند بر اساس ویژگیهای فردی و اجتماعی ،ویژگیهای فیزیکی محیط ،فعالیتهای
مختلف محیطی ،نحوه تعامالت انسان -انسان و انسان -مکان (شکل  )8و تحت روابط متقابل با یکدیگر ،کاهش و یا افزایش یابد.
الزم به ذکر است که هر یک از عوامل مطرحشده میتوانند بر یکدیگر تأثیرگذار باشند .با توجه به وسعت تأثیرگذاری دلبستگی
مکانی و اثرات قابلتوجه آن بر رفتار و نگرش انسانها ،میتوان نتیجه گرفت که دلبستگی مکانی نیز ممکن است بر رخداد
تغییرات مختلف شهری و اثرات آن بر شهر و انسان و همچنین نحوه ادراک تغییرات محیطی تأثیر مستقیم داشته باشد.
حال با توجه به مطالب بیانشده آنچه در نظریه دلبستگی مکانی بدان توجه نشده است ،بستر و زمینه است .دلبستگی مکانی
فرآیندی خطی نیست ،در خأل اتفاق نمیافتد و تنها به فرآیندهای ذهنی فرد وابسته نیست؛ بلکه در جهان واقعی ،شرایط و عوامل
محیطی و یا بهعبارتدیگر بستر تغییرات نیز نقش مهم و اساسی در شکلگیری آن ایفا میکنند .نقش تغییرات شهری در موضوع
دلبستگی مکانی را میتوان از منظر نحوه ادراک تغییرات موردبررسی قرارداد .عواملی که بهعنوان عوامل بیرونی بر ادراک تغییرات
مؤثر هستند عبارتاند از سرعت و مدتزمان تغییرات ،وسعت تغییر ،نوع تغییر ،محیط و مقیاس آن و در نهایت محرکهای تغییر
(مانند :قدرت ،رهبری سیاسی ،مشارکت ،قوانین و طرحهای شهری و .)...همچنین عوامل دیگری که بهعنوان عوامل درونی و یا
فردی میتوان از آنها نام برد ،عبارتاند از :طول مدت سکونت ،نوع تعامالت انسان ،سطح درک و آگاهی ،تجربه -سن -وضعیت
اقتصادی  ،وضعیت اجتماعی ،جایگاه فرد و سرعت ادراک افراد .بر این اساس ،مدل نحوه اثرگذاری تغییرات شهری بر دلبستگی
مکانی و عوامل مؤثر بر این رابطه را میتوان در شکل  9نشان داد.

شکل  .9مدل رابطه تغییرات شهری و دلبستگی مکانی و عوامل مؤثر بر آن

با توجه به موارد مطرحشده ،تفاوت پژوهش حاضر با پژوهشهای صورت گرفته ،در بازتعریف و مشخص نمودن رابطه میان
مفاهیم دگرگونی ،انتقال ،تغییرات محیط شهری با یکدیگر است .همچنین پرداختن به رابطه میان تغییرات محیط شهری و
فرآیندهای مختلف آن ،بهعنوان یک پدیده بیرون از فرد و دلبستگی مکانی را میتوان بهعنوان تفاوت دیگر این پژوهش با
پژوهشهای پیشین بیان نمود .در این پژوهش مشخص شد که رابطه میان دو مقوله ذکرشده بهصورت مستقیم و دوسویه عمل
میکند .با توجه به بررسی نظری موضوعات پژوهش ،اگر مفاهیم تشریح شده ،در یک مورد پژوهی به آزمایش گذاشته شود ،بهنظر
میرسد بتوان در رابطه با روابط میان مفاهیم مطرحشده ،به نتایج زمینهای و مرتبط با بستر محیط موردنظر نیز دستیافت .بر این
اساس ،پیشنهادِ شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات در شهرها و انواع آنها میتواند در ایجاد تغییرات قابل مدیریت و برنامهریزیشده
با اثرگذاری مطلوب بر دلبستگی مکانی متناسب با مقیاس و زمان مؤثر باشد.
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